
Em colaboração com

 / Instalação sem clamps elimina a necessidade de assistência, 
 garantindo a instalação ainda mais rápida

 / Fácil de montar com poucos componentes e sem ferramentas especiais

 / Design elegante com superfície fechada contínua confere ainda mais 
robustez

 / Perfil de inserção fornece reforço adicional à estrutura
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Sistema de inserção



Dados técnicos 
Sistema de inserção

Âmbito de aplicação Telhados inclinados com telhas, 
 fibro cimento ou chapa trapezoidal

Tipo de fixação / ligação ao telhado Ganchos de telhado, parafusos de rosca 
dupla ou MultiRail 

Possíveis alturas das estruturas  
dos módulos (A) 

 Δ 30 mm
 Δ 35 mm

Particularidades técnicas É necessária uma distância de 7 mm entre 
as perfis de inserção 

Orientação dos módulos Formato paisagem e retrato 

Material  Δ Perfil de montagem e conector em cruz:  
alumínio EN AW-6063 T66 

 Δ Peças pequenas: aço inoxidável (1.4301) 
A2-70

Comprimentos SolidRail [m] Acabamento bruto: 4,40 e 5,50  
Anodizado preto: 4,40

Comprimentos perfis de inserção [m]  
Acabamento bruto / Anodizado preto

Calha de inserção 30   5,40 m
Calha de inserção 35   5,40 m 

Componentes

Trilhos de inserção

 / Solução inteligente para 
instalação eficiente dos 
módulos 

 / Garante vedação da 
 superfície

 / Disponível em preto

Conector em cruz

 / Fixação para perfil de 
inserção em SolidRail 

 / Montagem simples

SolidRail 

 / Trilho de montagem 
robusto

 / Suporta diferentes 
 condições de carga

 / Compatível com grandes 
vãos

 / Disponível em preto

Gerenciamento de cabos

 / Conexão rápida de cabos 
sob o trilho de inserção

 / Até 5 cabos

CrossHook 3S+/4S+

 / Altura regulável e ajuste 
lateral 

 / Também adequado para 
caibros estreitos

HangerBolts, ou parafusos 
de rosca dupla para madeira

 / Para telhados ondulados 
de fibrocimento ou chapas 
metálicas onduladas com 
subestrutura de madeira 

 / Ajuste de altura 
 personalizado 

MultiRail 

 / Para chapas trapezoidais 
e painéis sanduíche 

 / Fixação no telhado e 
 elemento de apoio

Acessórios

 / Trilho de inserção dos 
conectores

 / Fechamento lateral
 / Suporte de extremidade 

horizontal

A
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